
 

Vážení rodiče a žáci, dovolujeme si Vás informovat o schváleném projektu školy: 

 „ Poznání oborů šití a fotografování v jiné zemi “ / ERASMUS+ KA1 Vzdělávací mobilita 
jednotlivců, Mobilita žáků a pracovníků v odborném vzdělávání a přípravě / 

Číslo projektu: 2019-1-CZ01-KA102-060123 

V termínu od 16. února do 1. března 2020 bude realizována odborná stáž 10 žáků oboru 
Fotograf a 6 žáků oboru Krejčí v partnerských organizacích v Miláně v Itálii. Partnerskou 
organizací pro obor fotograf je společnost AB CREA SRL a pro obor krejčí je to společnost 
B&K DESIGN STUDIO SRL. 

Během stáže si žáci rozšíří vědomosti a dovednosti ve svém oboru, seznámí se s nenovějšími 
technologickými trendy, budou nuceni komunikovat v cizím jazyce, celkově se zvýší jejich 
pracovní mobilita a jejich uplatnění na trhu práce. Kvalita odborné praxe v podniku bude 
splňovat kritéria jednotek učení ECVET. Žákům bude také vystaven Europass mobility, který 
budou moci v budoucnu použít při hledání zaměstnání nejen v ČR, ale také v Evropě. 

Výběr žáků pro odbornou stáž je v kompetenci pedagogicko-odborné komise školy na základě 
předem stanovených kritérií: 
1. Žák nemá zdravotní problémy znemožňující účast na odborné stáži. 
2. Žák nemá kázeňské problémy a problémy s řádnou a pravidelnou docházkou do školy, tzn., 
že nemá žádná kázeňská opatření v tomto školním roce, ani sníženou známku z chování na 
vysvědčeních ve školním roce 2018/2019 
 3. Žák neustále získává zkušenosti ve svém oboru, tj. aktivně se účastní odborných soutěží a 
školních akcí. 
4. Žák samostatně vystupuje a vstřícně komunikuje se zákazníkem na odborném výcviku. 
5. Žák se aktivně a plnohodnotně seberealizuje ve svém oboru na odborném výcviku.  
6. Žák aktivně komunikuje v anglickém jazyce. 
 
Na odbornou stáž budou vybráni žáci, kteří se přihlásili k účasti na odborné stáži a kteří splňují 
všechna stanovená kritéria. S ohledem na již dosažené dovednosti budou přednostně 
vybíráni žáci druhých a třetích ročníků oboru Fotograf a Krejčí.  Pro odbornou stáž budou 
stanoveni 2 náhradníci z oboru Fotograf a 2 náhradníci z oboru Krejčí. 

Žákům, kteří se zúčastní odborné stáže, bude zdarma poskytnuto: doprava, cestovní pojištění, 
městská doprava, ubytování, snídaně, obědový balíček, večeře, 1x kulturní program, 30€ 
kapesné / týden. 

V případě zájmu musí žák odevzdat vyplněnou předběžnou přihlášku Mgr. P. Frankové 
do 04. 10. 2019. 

 

Mgr. Eva Solnařová, v.r. 
ředitelka školy 

 

 

 



--------------------------------------------POTVRZENÍ ZÁJMU-------------------------------- 

Nezletilý žák: 

Mám zájem o odbornou stáž od 16. 2. do 1. 3. 2020 v Miláno, Itálii  pro svého syna/dceru. 

Příjmení a jméno: ________________________________ Třída:_______________________ 

Podpis zákonného zástupce: ________________________ 

Zletilý žák: 

Mám zájem o odbornou stáž od 16. 2. do 1. 3. 2020 v Miláno, Itálii. 

Příjmení a jméno: __________________________Třída:________________________ 

Podpis žáka ______________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 


